
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

2008.   NOVEMBER   HÓ,   9. ÉVFOLYAM   11. SZÁM   ÁRA: 140,- FT 

Hercegkút Község Önkormányzata és a Hercegkúti Ró-
mai Katolikus Egyházközség szervezésében 2008. no-
vember 21-én Nyugdíjas Találkozó volt a Művelődési 
Házban. A délután két órakor kezdődő rendezvényre 
érkező nyugdíjas korú vendégeket a képviselő-testület 
tagjai, az önkormányzat dolgozói fogadták egy-egy pohár 
itallal  és pogácsával.  
 
Rák József polgármester úr ünnepi köszöntőjét az 
alábbiakban olvashatják:  
Tisztelt Ünneplő Közösség, Kedves Nyugdíjasok! Ked-
ves Vendégeink! 
A rendező szervezetek nevében szeretettel és nagy tiszte-
lettel köszöntöm kedves mindnyájukat és megköszönöm, 
hogy elfogadták meghívásunkat  a mai rendezvényre. 
Külön köszöntöm Polyák József esperes—plébános 
urat,   Csehi Ferenc urat, községünk díszpolgárát, - 
Stumpf Andrásné a Területi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat és a  Hercegkúti Német Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökét,  dr. Stumpf Enikő körjegyzőt,  a képvi-
selő-testület tagjait. 
Kedves Nyugdíjasok! 
Lassan befejeződnek az idei mezőgazdasági munkák, 
megvolt a szüret, megtartottuk a halottak napját, meg-
szántottuk és felástuk a kerteket. Minden azt mutatja, 
hogy a természethez hasonlóan a  mindennapokban a 
nyugalom, a pihenés időszaka következik. 
Nem véletlenül tartják szerte a világban ebben az idő-
szakban a megemlékezéseket, ünnepségeket az idősekről. 
Azokról, akik küzdelmes, szorgalmas munkájukkal sok 
mindent letettek a közösség asztalára.  

Így van ez a mi falunkban is, ahova ha bejön egy idegen, 
vagy vendég, annak el szoktam mondani, hogy nálunk a  
7o évesek még napszámba járnak, a 8o évesek a szőlő-
ben dolgoznak és nem járnak a Hivatalba segélyt kérni, 
mert ez nálunk szégyen lenne!  
Mi fiataljaink sokat tanulhatnak  az idősebbektől, Önök-
től és szeretnénk is ezt a mentalitást tovább vinni, az 
utánunk jövő nemzedékek számára is továbbadni. De azt 
is szeretnénk egyúttal, ha idősként megállnának és meg-
pihennének, mert ebben a korban már erre is szükség 
van. Sajnos nem ezt látom, mert még mindig csak a 
munka az első és sokszor sokan már csak akkor állnak 
meg, amikor egyáltalán nem bírnak.  
Eltelt egy esztendő, egy évvel ismét öregebbek lettünk és 
sajnos megint kevesebben vagyunk. 10 fő nyugdíjas tár-
sunkat kísértük ki utolsó útjára  a temetőbe.  Nyugodja-
nak békében. 
 
A családok gondoskodása mellett  a helyi közösség életét 
szervező önkormányzat is mindent meg tesz azért, hogy 
a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a 
támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. 
Célunk, hogy olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely 
lehetővé teszi az időskorhoz méltó derűs életet.   
Az önkormányzat ennek érdekében évekkel ezelőtt  dön-
tött a  szociális ellátások körének bővítéséről. Az alapel-
látás keretében több mint egy évtizede biztosítja a napi 
egyszeri meleg étkeztetést az igénylők részére, szakkép-
zett gondozónő foglalkoztatásával történik a házi segít-
ségnyújtás.  

Az gyerekek köszöntik az nyugdíjasokat Jó hangulatban telt az idei Nyugdíjas Találkozó 

Nyugdíjas Találkozó 2008. 
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Az egészségügyi alapellátást is teljesen felújított rendelő-
ben vehetik igénybe,  e mellett három éve nappali ellátás-
ként működik a korszerűen felszerelt és akadálymentesí-
tett  idősek klubja. Ez utóbbi a szociális feladatok mellett 
aktívan részt vesz a helyi közösség életében kirándulások, 
programok szervezésével, a klubtagok helyi rendezvénye-
ken való részvételével, melyet ezúton is megköszönünk.! 
Úgy gondoljuk, hogy az Önök tapasztalatai és energiája 
nem csak a családok számára jelent segítséget az unokák 
nevelésében, a családok összetartásában, de a település 
közösségi életében is meghatározó szerepet játszik, mint 
ahogyan Hercegkút 258 éves történelmében mindig is így 
volt.  Az idősebbek tapasztalataikkal, életükkel összekö-
tik a nemzedékeket, a történelmi korokat.  
Tisztelt Ünneplő Közösség! 
Az eltelt egy esztendőben sok minden történt kis falunk-
ban, amiről az augusztusi falugyűlésen beszámoltam. 
Hála Istennek dolgoztunk, imádkoztunk és ünnepeltünk 
szokásainkhoz híven. Január 2-án megemlékeztünk az 
elhurcolás 62. évfordulójáról. Megtartottuk a hagyomá-
nyos ünnepeinket, megemlékezéseinket.  Nagy sikere 
volt az augusztusi Hercegkúti Napoknak, amikor is a 
Gombos-hegyi pincesoron a Zempléni Fesztivál kereté-
ben tunki – parti volt  egy híres kórus fellépésével. Más-
nap a falunap keretében megtartott ünnepségen adta át a 
Német Belügyminisztériumtól elnyert kisbuszt Heinek 
Ottó országos elnök, amely minden bizonnyal céljának 
megfelelően fogja segíteni közösségünk életét, elsősor-
ban az idősek és a legfiatalabbak kiszolgálásában.  A ren-
dezvény harmadik napján vasárnap bensőséges ünnepség 
keretében kiállítással egybekötve emlékeztünk meg isko-
lánk építésének 80. évfordulójáról.  
Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Nyugdíjasok! 
Az önkormányzat fő célkitűzése továbbra is, hogy élhető 
település legyen Hercegkút. Ezért nagyon sokat kell 
mindannyiunknak állandóan tenni. Évente sok pályázat 
kerül benyújtásra, melyből többnyire sikerült a működés-
hez és fejlesztésekhez szükséges forrásokat, támogatáso-
kat biztosítani. Ebben az évben, ha nem is elégséges, de  
jelentős összeget nyertünk a működéshez.   

És bízunk benne, hogy ezt az évet is tartozás és hitelfel-
vétel nélkül tudjuk zárni, ami a mai helyzetben nem kis 
teljesítmény! 
Idén is több pályázaton sikeresen szerepeltünk és jelen-
tős támogatást nyertünk: 
- az előbb említett autóbusz beszerzése 
- községháza felújítása (külső tatarozás, nyílászárók cse-
réje, tetőfestés) 
- fűnyíró traktor megvásárlása. 
- a kistérségi társulás keretén belül sikerült a Művelődési 
Házban új asztalokat, székeket beszerezni és saját erőből 
új edények is megvásárlásra került.  
Mindezekhez a saját forrás  biztosítása sem kis gondot 
jelent, de sikerült megoldani!  
Elbírálás alatt van még több jelentős célra benyújtott 
pályázat, pl. járdafelújítás, iskola felújítása, Művelődési 
Ház korszerűsítése.  
Nem az Önkormányzat, de az Egyházközség szervezésé-
ben és irányításával épül a Kálvária XV. állomása a Feltá-
madás Kápolnája jószándékú adakozók segítéségével 
külsőleg és belsőleg is megszépült a ravatalozó folyamat-
ban van az urnafal építése a templomkertben. 
Mindezek a beruházások, fejlesztések is azt bizonyítják, 
hogy élni akar a közösség és ennek érdekében képes ál-
dozatokat hozni. Legnehezebb és legfontosabb döntése a 
képviselő-testületnek ebben az évben az volt, amikor úgy 
határozott, hogy megtartjuk az iskola és óvoda önállósá-
gát, még úgyis, hogy az igen nagy anyagi megterhelést 
jelent az önkormányzatnak.   Döntést hoztunk az intéz-
mény funkciójának bővítéséről, így  szeptembertől óvo-
dába integrált bölcsődei csoport  kezdte meg működését, 
mely szolgáltatás iránt a helyben és a kistérség más tele-
püléseiről is  igény mutatkozik. Bízunk abban, hogy pá-
lyázati lehetőségek kihasználásával biztosítani tudjuk a 
német nemzetiségi intézményünk működtetését 
Kedves Nyugdíjasok! 
Ezen a szép napon kívánok mindnyájuknak még hosszú 
boldog éveket, elsősorban jó egészséget, családi békessé-
get. Még sokáig tudjanak örülni gyermekeik sikerének és 
legyenek büszkék unokáikra. 

Az önkormányzat dolgozói és a képviselő-testület tagjai fogadták a Találkozó résztvevőit 
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Fogadják szeretettel a mai kulturális műsort, mely után 
meghívom mindnyájukat egy vacsorára. Szeretném, ha 
mindenki jól érezné magát itt a mai estén és sokáig együtt 
maradnánk, beszélgetnénk, szórakoznánk. Isten hozott 
mindenkit és Isten éltessen mindnyájunkat.” 
Az ünnepi köszöntőt követően a Gyöngyszem Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 1-4. évfolyamos tanulóinak 
gazdag  műsorát tekinthették meg az egybegyűltek. A ge-
nerációk közötti kommunikációt parodizáló kis színdarab 
mindenkinek mosolyt csalt az arcára. A kisiskolások pör-
gős magyar tánc bemutatóját a nyugdíjasok láthatták első-
ként, hiszen még csak szeptembertől tanulják a koreográfi-
át a kicsik.  Ahogy a táncprodukció, úgy a harmónikaszó 
mellett sváb nyelven való dalolás sem okozott nehézséget 
a fellépő kis művészeknek és mind emellett még szavaltak,  
bátran mosolyogtak a szép számban összegyűlt vendégse-
regre.  
Az ünnepi műsorban a kisiskolások után fellépett a 
Heimat Néptánc Egyesület középső tánccsoportja. A sváb 
táncokból készült összeállítás is tartalmazott teljesen új 
blokkot, amit hálás tapssal jutalmazott a közönség. 
Az estebéd előtt Polyák József esperes úr is köszön-
tötte Hercegkút nyugdíjas polgárait: 
„Kedves Ünnepeltek, Kedves Ünneplők! 
Kettős ünnep van ma községünkben. A délelőtt folyamán 
a templomban ünnepeltünk, egyházi ünnepet ültünk. Szűz 
Anyát tisztelő elődeink november 21-ét ünneppé fogad-
ták. Ezen a napon a Katolikus Anyaszentegyház a boldog-
ságos Szűz Mária templomban történt bemutatásáról em-
lékezik meg. Templomunkban gyermeki hittel tisztelettel 
és szeretettel megünnepeltük az égi Anyát. Néhány  óra 
elmúltával itt a kultúrházban egy másik ünnepre gyűlt ösz-
sze községünk lakosságának egy része. Ezekben az órák-
ban a többéves hagyománynak örömmel eleget téve meg-
ünnepeljük nyugdíjas éveiben járó testvéreinket. A közös 
étkezés előtt már érezzük a testi táplálék illatát. Mielőtt ezt 
a táplálékot magunkhoz vesszük, az Egyházközség és a 
magam nevében köszöntöm tisztelettel és szeretettel a nap 
ünnepeltjeit. Az étkezés előtt lelki tarisznyájukba szeretnék 
csúsztatni egy kis lelki táplálékot. Ez a lelki táplálék nem 
lehet más, mint Jézus Krisztus tanítása, hozzánk intézett 
szava. Az elmúlt vasárnapi evangéliumra emlékeztetném 
testvéreimet. Az egyházi év végéhez közeledvén újra hal-
lottuk Jézus jól ismert példabeszédét, a talentumokról szó-
ló példabeszédet. A terített asztal mellett csak emlékeztet-
ni szeretném testvéreimet a példabeszéd lényegére. Ami-
kor már magunk mögött tudunk jó pár évtizedet, még 
inkább el kell gondolkoznunk azon, hogy milyen és hány 
talentumot kaptunk a Jó Istentől. Az eddigiek során az 
isteni adományokat mennyire tudtam kamatoztatni a ma-
gam számára, családom számára, Isten népe számára. Is-
ten ne adja, ha netalán elástam volna, mint a példabeszéd-
ben szereplő haszontalan ember, akkor amíg nem késő 
szedjem elő, és kezdjem el a vele való gazdálkodást. Eh-
hez adjon a Mindenható Isten még hátralevő hosszú éve-
ket, erőt, egészséget, sok kegyelmet!” 

A vacsora és a sütemény elfogyasztása közben már han-
golt az „egyszemélyes zenekar”, Májer Attila, aki a tava-
lyi évihez hasonlóan remek hangulatot teremtet az est 
hátralévő részére. Voltak aki kihasználták az alkalmat 
egy jó kis táncolásra, mások önfeledten beszélgettek 
vagy csak éppen élvezték az évi egyszeri, csak nekik szó-
ló ünneplést. A szervezők részéről örömmel tapasztal-
tuk, hogy sokan elfogadták a meghívást és nagyon jól 
érezték magukat a 2008. évi Nyugdíjas Találkozón Her-
cegkúton.  

dr. Stumpf Enikő körjegyző 
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Nyugdíjas Találkozó képekben 

 

Táncos lányok  fellépésre várva A kisdiákok keresik a helyüket a színpadon 

Kezdődhet a vacsora „Alkalmi pincérek”  igyekeztek a felszolgálásnál 

A sütemény előtt jólesett egy kis beszélgetés Együtt a rokonok,  rég nem látott ismerősök 
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DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS   06-20/5536104 
RENDELÉSI IDŐ   Hercegkút    Makkoshotyka 

HÉTFŐ      8.00 -  9.30    10.00 - 12.00 
KEDD    12.00 - 13.30    14.00 - 16.00 
SZERDA      8.00 -  9.30    10.00 - 12.00 
CSÜTÖRTÖK    14.00 - 16.00    12.00 - 13.30 
PÉNTEK   10.00 - 12.00      8.00 -  9.30 

KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén 
Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata: 311-456 

A kellemes zene többeket táncra perdített 

 
Sokan igyekeztek, hogy a 

Nyugdíjas Találkozó  
jól sikerüljön. 

 
Köszönet a közreműködőknek! 

A műsor mindenkinek tetszett 
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Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete 
2008. november 11-én tartott ülésén az idei és a jövő évi 
költségvetés helyzetét érintő napirendi pontokat tárgyalt.  
A  2008.évi gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről 
szóló tájékoztatót az Önkormányzat 2008.évi költségve-
tésének módosításáról szóló előterjesztéssel együtt tár-
gyalta és egyhangú szavazattal fogadta el a testület.. 
 
Hercegkút Község Önkormányzat 2009.évi költségvetési 
koncepciójáról kiadott előterjesztést a jelenlévők hossza-
san vitatták meg, hiszen számos  javaslatot tartalmazott:: 
 
Előterjesztés a képviselő-testületnek Hercegkút Község 
Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójáról  
Tisztelt Képviselő-testület!  Az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 70.§-a szerint a jegyző által 
elkészített – következő év gazdálkodására vonatkozó 
költségvetési koncepciót a november 30-ig  benyújtja a 
képviselő-testületnek.   
Hercegkút Község Önkormányzata 2009. évi költségve-
tési rendeletének elfogadása  során a következő irányel-
veket és szabályozásokat kell figyelembe vennie a képvi-
selő-testületnek. 
Bevételek tervezése      
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat  3.   és 8. sz. melléklete tartalmazza a he-
lyi önkormányzatok normatív hozzájárulásainak  és a 
normatív, kötött felhasználású támogatásainak irányszá-
mait, a 6. számú melléklet a működőképesség megőrzése 
érdekében igényelhető kiegészítő támogatások 
(ÖNHIKI) igénylésének szabályait. Ezen mellékletek 
alapján az önkormányzatnak november 5-ig a normatíva 
igénylésre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének 
eleget kell tenni.  A koncepció készítésekor az előző 
évekhez hasonlóan teljes körűen még nem  ismertek a 
normatívák alapösszegei, nincs adat a pénzbeli, termé-
szetbeni szociális és gyermekjóléti  feladatok után, vala-
mint a lakáshoz jutás támogatása  után járó normatíváról.   
A  normatíva igénylésében szerepel a körjegyzőség fenn-
tartására a székhely település által igényelhető alap és 
ösztönző hozzájárulás.  
A Hercegkút – Komlóska Körjegyzőség 2009. januári 
közös képviselő-testületi ülésen elfogadásra kerülő költ-
ségvetése beépül a székhely település költségvetésébe.  A 
közoktatási feladatokhoz kapcsolódó  alap hozzájárulást  
továbbra is a közoktatásról szóló törvényben szabályo-
zott oktatás-szervezési paraméterek alapján határozza 
meg a költségvetési törvényjavaslat.   

Az alap hozzájárulást  az óvodai neveléshez, iskolai okta-
táshoz teljesítménymutató alapján képlettel kell kiszá-
molni az óvodai csoportokra, iskolai évfolyamcsoportok-
ra meghatározott átlaglétszámok, az óvodai, nevelési, az 
iskolai tanítási és egyéb foglalkozási időkeretek, a peda-
gógusok heti kötelező óraszáma figyelembevételével.  Az 
évfolyam csoportokra így kiszámított teljesítmény-
mutató száma alapján jár a hozzájárulás.  A kiegészítő 
közoktatási normatívák közül igényelhető továbbra is a 
nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szer-
vezett csoportok után igényelhető normatíva  45 eFt ösz-
szeggel.   Különleges gondozás keretében nyújtott ellá-
tásra Megyei Pedagógiai Szakértő Intézet szakvéleménye 
alapján  az idei tanévben 2 fő jogosult,  aki után   emelt 
összegű normatíva igényelhető.    A  szociális alapellátás 
finanszírozása keretében továbbra is igényelhető  norma-
tíva a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási felada-
tokra, szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra. Az 
időskorúak nappali intézményi ellátása keretében a mű-
ködési engedélyben megállapított férőhelyszám  alapján  
az Idősek Klubja működtetésére igényelhető normatíva 
150 eFt lesz.   
A központi költségvetési kapcsolatból származó másik 
jelentős bevételi forrás az átengedett személyi jövedelem-
adó, ennek településünkre jutó alapösszege az előző évi-
hez képest csökken. A jövedelemdifferenciálódás és ipar-
űzési  adóerőképesség  alapján járó SZJA kiegészítés ösz-
szege még nem ismert. A saját bevételek közül a  helyi 
adóbevételek körében jelentős bevétel emelkedéssel nem 
számolhatunk.  A magánszemélyek kommunális adója a 
jelenlegi adómértékkel - 6000,-Ft/év/  ingatlan.  Az ipar-
űzési adó és a vállalkozók kommunális adója az  
adóerőképesség számításakor – MÁK felé október 20-ig 
teljesített adatszolgáltatási kötelezettség -  figyelembe 
vett  árbevétel alapján  tervezhető.  A gépjárműadó ese-
tében az adó alapja a személygépjárművek esetében a 
gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesít-
ménye  (kW) , az adó mértéke  az gépjármű gyártási évé-
től függően 120 Ft/kilowatt - 300 Ft/kilowatt között van 
a törvényben szabályozva.  
A szakfeladatok bevételeit a december hónapban felül-
vizsgálandó  térítési díjak, bérleti díjak (szállásdíj bevétel) 
alapján javaslom tervezni.  Átvett pénzeszközként ter-
vezhető a mezőőri szolgálatra igényelhető támogatás, a 
közhasznú foglalkoztatás támogatása.  Az egyes jövede-
lempótló támogatások  - rendszeres szociális segély, idős-
korúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, alanyi jogú 
ápolási díj – központosított előirányzatként történő  90 
%-os mértékű kiegészítése továbbra is megmarad. 

Önkormányzati hírek 
Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  

Tel, fax : : 06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu 
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 Fejlesztési bevételek körében  2009. évben kizárólag a 
pályázati támogatásból realizálható bevételek tervezhetők.   
Hercegkút Község Önkormányzat 2009. évi költségvetés-
ének bevételei a „KONCEPCIÓ 2009. melléklet”  szerint 
tervezhetők.  
Kiadások tervezése 
A működési  kiadások tervezése során elsősorban az  ön-
kormányzat kötelező feladatainak  ellátását szükséges ala-
pul venni. Hercegkút Önkormányzata a jelenlegi szabályo-
zás szerint ÖNHIKI támogatásra várhatóan 2009. évben 
sem  lesz jogosult, így  a korábbi években önként vállalt 
feladatok finanszírozásának (jogcím, mérték) felülvizsgála-
ta elkerülhetetlen. A működésképtelen önkormányzatok 
(VI/3.) kiegészítő támogatására benyújtott igények elbírá-
lása során a racionális gazdálkodás szempontjainak figye-
lembe vételére is sor kerül. Az elmúlt év végén a megítélt 
támogatásról szóló miniszteri értesítő levélben a működési 
forráshiány további csökkentése érdekében a képviselői 
tiszteletdíjak felülvizsgálatát javasolta a minisztérium.   
Szakfeladatonként a további kiadási előirányzatok 
(jogszabály alapján nem kötelezően nyújtandó juttatások, 
támogatások) felülvizsgálatát javaslom: 
-  közalkalmazottak  étkezési hozzájárulása ( 1.411 eFt/év)  
-  új BURSA ösztöndíj megállapítása (a korábbi években 
megítélt  B típusú pályázatok után 2 * 10 hónap kötele-
zettség áll fenn,  a 2008-ben kifizetett ösztöndíjak összege: 
986 eFt) 
- Z.H.K díjkompenzáció egyedülálló személyek részére 
( 290 eFt/év)  
- képviselői tiszteletdíj ( járulékokkal együtt 1.865 eFt/év) 
- egyesületek támogatása ( Sporttevékenység 1.000 eFt/év,  
Hercegkútért Közalapítvány 100 eFt/év,  Polgárőr Egye-
sület 100 eFt/év, Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány – 
Teleház 150 eFt/év)  
- rászorultságtól függő ellátások (méltányossági ápolási díj  
7 fő részére 2.374 eFt) 
Az önkormányzatnak  fejlesztések, beruházások  finanszí-
rozására   pályázati támogatások elnyerése esetén, illetve 
év közben befolyó - fejlesztési célokra felhasználható - 
bevételi forrásokból nyílhat majd lehetősége.   
Az önkormányzat 2009. évi költségvetését a várható bevé-
telek és az ismert kötelezettségek  alapján a koncepció 
elfogadásakor meghatározott irányelvek figyelembe vételé-
vel kell megtervezni.  Az Áht. 71.§(l) bekezdése szerint a 
jegyző által elkészített  költségvetési rendelettervezetet a 
polgármester          2009. február 15-ig nyújtja be a képvi-
selő-testületnek. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi 
költségvetés összeállításához javaslataikat, véleményüket 
ismertessék! 
A 2009. évi Koncepcióról történő szavazást megelőző 
képviselői hozzászólások egyetértek azzal, hogy a fenti 
tételek közül a méltányossági ápolási díjat és a közalkalma-
zottak étkezési hozzájárulását a decemberi testületi ülésen 
felül kell vizsgálni, továbbá az áremelkedések miatt a térí-
tési díjakat emelni szükséges.  

Ezen az ülésen tárgyalta a testület kötelező napirendi 
pontként a 2009. évi Belső Ellenőrzési ütemtervet, 
valamint a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 
tevékenységéről szóló tájékoztatót.  
 
 
BURSA Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az előző 
évekhez hasonlóan valamennyi hercegkúti állandó 
lakos diák pályázatát támogatja, a család jövedelmi 
helyzetétől függetlenül 4.000,-Ft/hó összeggel. A 
2000,-Ft megyei és 5.000,-Ft központi támogatással 
kiegészítve így minden felsőoktatási hallgató 11.000,-
Ft támogatáshoz jut havonta.  
Rák József polgármester kérte a képviselő-testület 
tagjait, hogy tudatosítsák az érintett diákok és szüleik 
felé, hogy az önkormányzat a jelenlegi szűkös finan-
szírozási helyzetben az éves szinten 1 millió Ft össze-
gű ösztöndíjjal jelentős terhet vállal. 
 
(Az önkormányzati ösztöndíjban részesülő hallgatók névsorát 
a Hercegkúti Hírek decemberi számában közöljük és továbbra 
is várjuk a BURSA ösztöndíjasok bemutatkozó írásait a 
lapba!) 
 
EMVA pályázatok benyújtása 
A képviselő-testület a körjegyző előterjesztése alapján 
határozatot hozott az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre, 
vidéki örökség megőrzése, turisztikai tevékenység ösz-
tönzésére igénybe vehető támogatások iránti pályáza-
tok benyújtásáról. 
                                 

  dr. Stumpf Enikő körjegyző 

Véradás 
 
November 24-én a helyi Művelődési Házban a sátoral-
jaújhelyi Véradó Állomás dolgozói véradást tartottak. 
Nap mint nap hallunk arról, hogy hazánkban (és főleg 
Borsodban) a véradók száma csekély, holott az ország 
vérkészlete hiánnyal küzd, műtétek, fontos orvosi be-
avatkozások maradhatnak el megfelelő mennyiségű 
vér hiányában. Ezért is fontos, hogy egy ilyen felhívás-
nak eleget téve jelenjünk meg a véradásokon, annak 
tudatában, hogy ezzel életeket menthettünk. 
 
November 24-én Hercegkúton 28-an adtak vért. Ez a 
számadat térségi viszonylatban jónak mondható. 
Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy legközelebbi vér-
adás szervezésekor is minél többen jelenjenek meg és 
járuljanak hozzá az akció sikeréhez!                 
                                                   Benda Judit 
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A Feltámadás kápolna munkáiról 
 A betonozásra a szüreti időben került sor, melyhez 
a helybeli Stumpf Sanyi mellett külső segédmunkás-
ok igénybevételére is kényszerültünk. A beton héj 
kiváló minőségen készült el. A kupola legmagasabb 
pontján kialakításra került az a konzol, amelyen az 
„Élő Krisztus” szobra került majd elhelyezésre. Vár-
hatóan az év végére készíti el a lengyel szobrászmű-
vész a 2,4 méter magas kb. 450-500 kg-os alkotást. 
Ebben az időben kaptunk segítséget Derczó István 
úr közbenjárására a Strabag Zrt. Frissbeton 
kisvárdárdai telephelyétől nagyobb mennyiségű be-
ton formájában, amiért külön köszönetet mondunk 
Matus Mónika telepvezető asszonynak. A kedvező 
időjárásnak is köszönhetően elkészítettük a kápolná-
ban, a kapuk előtti és a felső teraszon az aljzatbe-
tont. Megköszönjük mindazok közreműködését, 
akik segédmunkával részt vettek a betonozásban.  
Páncél-hegyi kőből megépültek a reflektorokat be-
foglaló oszlopok és a kápolna teraszáról a vizet leve-
zető négy csorgó. A követ a Zemplénkő Kft, mint 
korábban is ingyenesen biztosította számunkra, ami-
ért ezúton is köszönetet mondunk. Az évi munkákat 
a környezet takarításával és tereprendezéssel zártuk.  
Köszönjük mindazoknak, akik az év folyamán meg-
hallották a hívó szót és részt vettek az építés mun-
kájában, vagy adományukkal támogatták azt. Külön 
köszönet illeti azokat a Hercegkútról elszármazotta-
kat, akik fizikai munkával vagy egyéb módon segí-
tették a jó ügyet. Külön megköszönjük Fischinger 
Laci lelkes és eredményes szervező és irányító tevé-
kenységét. És végül, de nem utolsósorban köszönet 
illeti az egyházközség gondnokát és vezetőit, akik 
sok időt és munkát áldoztak az ügyek intézésére, 
szervezésre és a kivitelezésre.         
                                                           Naár János 

Utoljára júliusban, a kupola vázszerkezetének megér-
kezése után adtunk tájékoztatást a kápolna építésé-
ről. Most, hogy erre a naptári évre befejeződtek a 
munkálatok, ismertetjük és fotókkal illusztráljuk az 
építkezés további eseményeit. Ezt a tájékoztatást 
elsősorban azok számára tesszük, akiknek valami-
lyen okból nem áll módjukban felkeresni, megláto-
gatni az építkezés helyszínét. 
A dunaújvárosi építők a kápolna betonszerkezetét 
június közepére elkészítették. Ezt követően Braun 
Bálint felajánlásként vállalva négy napi munkával 
készre építette a vízművek oldaláról a kápolnát lezá-
ró finom ívelésű betonfalat. A betonkeverési és szál-
lítási munkában többen segédkeztek.  
Daru segítségével helyére került az erdélyi kupola-
váz, amit aztán Fischinger Laci vezetésével a 
Weinberg’93 Kft. szakemberei rögzítettek. Ezután 
azzal a kéréssel fordultunk a Bana-Tüzép tulajdono-
sához, hogy kedvezményes árun biztosítson a kupo-
la faburkolatának elkészítéséhez hajópadlót. Bana 
Ferenc úr azon túl, hogy a kérésünket teljesítette, 
átutalt egyházközségünknek 100 ezer Ft adományt, 
továbbá vállalta, hogy a kápolna építéséhez szüksé-
ges további anyagokat beszerzési áron leszállítja ré-
szünkre. A faanyagok beépítés előtti impregnálását 
és festését magam végeztem a családom közremű-
ködésével. A kupola faburkolását Majoros Zoltán és 
Rák Zsolt helyi asztalosok a dr. Hörcsik Richárdné 
vezetésével működő kádárüzem két dolgozójának 
közreműködésével két nap alatt készítették el. Az 
asztalosok a munkavégzéshez szükséges gépi szer-
számokat és egyéb anyagokat ingyenesen biztosítot-
ták, a munkát felajánlásként végezték. A munka vé-
geztével a kupolát lefóliáztuk. A kápolna villanysze-
relési anyagait, beleértve a díszkivilágítás meglehető-
sen drága reflektorait is, Naár Attila adományozta az 
egyházközségünknek.  
A szerelési munkákat édesapjával együtt végezték, mely-
nek eredményeként hamarosan kivilágítható lesz a kápol-
na az előtte álló keresztetekkel együtt. Az árkok kiásásá-
ban és a kábelfektetésben Nyitrai László és Göncfalvi 
János vett részt.  
Ezzel párhuzamosan Bognár Árpád úr közbenjárására 
Bencsik Csaba tervei alapján és irányításával elkészült a 
kupola betonvas hálója és zsaluzata. A vasszerkezeti ré-
szeket Fejszik József mezőkövesdi lakatos mesternek 
köszönhetjük.  
A betonozást Farkas Tamás vezetésével hídépítő szak-
emberek készítették. 

Látkép a felső teraszról  
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Asztalosok készítik a kupola faburkolatát  

Rák Zsolt és Majoros Zoltán munka közben  

Betonvasból szerelt  

Épülnek a felső terasz vízlevezetői  

Lerakják a bányából hozott  
kőlapokat  

A díszkivilágítás reflektorait  
Befogadó  egyik oszlop  

Reggeli fényben  

Helyére került a kupola váza és elkészült az 
 északi kaput lezáró íves támfal  
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A Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde  intéz-
ménynek helyt adó épület  rekonstrukciójához szükséges 
források előteremtése a fenntartó önkormányzat egyik 
legnagyobb gondja napjainkban. Ebből adódik, hogy 
kisebb – nagyobb hibák elhárítását minél kevesebb anya-
gi ráfordítással, lehetőség szerint saját munkaerő igény-
bevételével igyekszik az Önkormányzat elvégezni. A nyár 
során a szülők és pedagógusok asztalokat, székeket má-
zoltak, egy hozzáértő szülő ablakot szigetelt, most hétvé-
gén pedig a képviselő-testület néhány tagja a polgármes-
ter úrral és további lelkes segítőkkel, szakember irányítá-
sával az épület tetőszerkezetében keletkezett meghibáso-
dást hárította el. A novemberi szép időben nem okozott 
gondot, hogy kb. 30 m2 területen a cserepet le kellett 
szedni, hogy az elkorhadt szarufát  és léceket ki lehessen 
cserélni. A lelkes csapat fél nap alatt végzett a kitűzött 
feladattal és az iskolakertben egy jó hangulatú szalonna 
sütéssel zárta a társadalmi munkát.  

Újabb betonréteg kerül a felső teraszra  Elkészült a kupola betonburkolata és 
 a tereprendezés a kápolna körül 

A tereprendezést végző csapat  

Remélhetőleg az épület teljes rekonstrukciójára 
(homlokzat, szigetelés, nyílászárócsere, 
lábazatfelújítás) benyújtandó valamely pályázatunk 
eredményes lesz és a következő években  megújulhat 
az impozáns  iskolaépület Hercegkúton.         
                                                                         (drse) 

Közösségi munkával az iskoláért! 

Befejeződött a kápolna aljzatbetonozása  
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Szent Márton eredetileg a magyar szentek közé tartozik,  
hiszen Szavaria volt születésének helyszíne. Bajorország-
ban november 11-e, Szent Márton ünnepe nagy múltra 
tekint vissza. Kicsinyek és felnőttek körében elterjedt 
keresztény ünnep. 
Az ünnep eredete a régmúltba vezethető vissza. Egy ró-
mai katona fiaként született Márton Magyarországon. 
Már 15 évesen belépett a római hadseregbe, s később 
megkeresztelkedett. Életének célja az emberek segítése 
volt. Katonaként jól keresett, de csak annyi pénzt tartott 
meg magának, amennyire éppen szüksége volt, a többit 
pedig szétosztotta a szegények között. 
Egyszer, amikor a francia Amiens felé lovagolt, meglátott 
egy koldust, aki nagyon fázott. Erre leszállt a lováról, 
kardjával kettévágta katonaköpenyét, s felét odaadta a 
koldusnak.  
A körülötte álló emberek kinevették, mert fél köntösben 
nevetséges volt, de ez sem zavarta Mártont. Feletteseitől 
azonban büntetést kapott, mert a köntöst megrongálta. 
Három napot kellett börtönben eltöltenie ezért. Később 
elhagyta a katonai szolgálatot, s a papi hivatást választot-
ta. 
Papként a keresztény hitet terjesztette. Később kolostort 
alapított. Mindenhol tanácsadóként és segítőként ismer-
ték. Amikor püspökválasztásra került sor, az emberek 
Mártont szerették volna megválasztani, de az a megtisz-
teltetés elől libaólba menekült. A libák riadalma mutatta 
meg az embereknek Márton hollétét. Így nem volt más 
választása, püspökké szentelték. Erre az eseményre vezet-
hető vissza az úgynevezett Márton-liba. 
Mártont nyolcvanegy évesen temették el a franciaországi 
Tours-ban. 
Rohanó, önző világunkban a mai ember számára is fon-
tos mondanivalója van Márton tettének. Gondolnunk kell 
egymásra, nem szabad elfordulnunk bajba jutott ember-
társainktól. 

 Már az óvodában az ünnep előkészítéseként megismer-
tetjük Márton történetét, s megpróbáljuk mondanivaló-
ját tudatosítani a kisgyermekekben. Az ünnep nagyon 
fontos kelléke a lámpás /Laterne/. Az idén is közösen 
készítettük a lámpásokat a szülőkkel, amelyek most ba-
golyra emlékeztetnek. A csoportszobák ablakait papírli-
bákkal, az öltözőt az eddig használt lámpásokkal díszí-
tettük, a gyerekekkel papírlibákat készítettünk. 
 Az előkészületekhez tartozik még a német nyelvű Már-
ton-énekek kiválasztása illetve megtanulása. Vannak 
olyan dalok, amit minden évben szívesen énekelnek a 
kisgyermekek. 
November 11-én, Márton-napon a kicsinyekkel és szüle-
ikkel együtt, énekelve vonultunk fel sötétedéskor a falu 
főutcáján. Egy lovas /egyik szülő / beöltözött Szent 
Mártonnak, s ő kísérte a menetet, az ovisok örömére. 
Sokan megkínálták a gyerekeket édességgel, sütemény-
nyel, s a felvonulás végeztével, még meleg teát is ihat-
tunk, amit ezúton is köszönünk a kedves szülőknek. 
A felvonuláson valamennyi gyermek szüleivel együtt 
részt vett, s a közös séta kellemes, jó hangulatú volt 
mindannyiunk számára. 

                                                    Óvodapedagógusok               

Szent Márton-napi megemlékezés 

Készülnek a lampionok az oviban 

Márton lúdjai az óvodában 

Lampionos felvonulás és Márton fehér lovon 

Befejeződött a kápolna aljzatbetonozása  
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 Az Idősek Klubjában november 25-én névnapot 
tartottunk. 
Azon klubtagjainkat ünnepeltük, akik az év máso-
dik felében tartják névnapjukat, így ezen a délelőt-
tön egy közös köszöntésre gyűltünk össze. 
Az ünnepeltek finom süteményekkel, üdítővel ked-
veskedtek nekünk, mi pedig szívből jövő jókíván-
ságokkal halmoztuk el őket. 
Mindig öröm egy ilyen közös ünneplés. Ilyenkor 
megtelik a klubszoba, élénk beszélgetéssel, cseve-
géssel, régi emlékek felidézésével múlatjuk az időt. 
Ezen a napon már a másnapi, november 26-i dél-
utánra készültünk; ekkor látjuk vendégül a Katoli-
kus Rádió szerkesztőségét. 
Erről a következő lapszámban részletesen beszá-
molunk. 

A Klubban történt  

Gratulálunk az 50. házassági évfordulójuk alkalmából! 

1958. november  19. 2008.  november  19. 

Matisz Antal és Hoffmann Anna 

Boldog névnapot az ünnepelteknek! 
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Zarándoklat Fallos-kútra 

Nyugdíjasok egy csoportja november 18-án Fallos-kútra 
zarándokolt. 
Polyák József esperes úr reggel 7 órakor megáldotta az 
utazókat és a kisbuszt, melynek ez volt az első útja a köz 
szolgálatában. A busz mellett Naár József is felajánlotta 
személygépkocsiját, hogy minél többen részt vehessenek 
ezen a kiránduláson. A zarándoklat terve az őszi munkák 
befejeztével vetődött fel, így ezt egy hálaadó zarándoklat-
nak is nevezhetjük. A Mátra gyönyörű tájain haladva 11 
órára érkezett a csapat az úti céljához.  A zarándokhelyen 
a kápolnánál harangszóval fogadták őket, ezután egy 
imaórát végeztek a Szűzanya tiszteletére. Délben Kacsik 
Árpád atya üdvözölte a nyugdíjas csapatot és szentmisét 
mutatott be a zarándokok szándékára, ami egy lelki él-
ményt jelentett mindenki számára. Szentmise után elvé-
gezték a Keresztutat, ami a kápolna környékén található. 
Megtekintették az új templomot, ami lényegében a za-
rándoklat elsődleges célja volt. Lelkileg feltöltődve, a 
Szűzanya közbenjárását kérve búcsúztak el a zarándokok 
a kegyhegytől. A kora esti órákban szerencsésen hazaér-
keztek. Ezután szeretnénk megköszöni az Önkormány-
zatnak, hogy a kisbuszt a kirándulók rendelkezésére bo-
csátotta.  
A zarándokok élménybeszámolóját lejegyezte:  
                                                    Benda Judit 

 

Frei Bálint és Naár Mária  
 2008.  novemberben ünnepelte  

50. házassági  évfordulóját 
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A nyár folyamán megrendezett komlóskai falunapon, ahol 
nagyszámú közönség előtt léptünk fel, meghívást kaptunk Szlo-
vákiába, Bodrogszerdahely és Szőllőske település falunapjára. 
Nagyon örültünk a meghívásnak, hisz a táncunk,a jókedvű mű-
sorunk alapján döntöttek mellettünk.  
Így szeptemberben két fellépésre került sor, ahova az utazást a 
csoport fiú tagjai biztosították autójukkal. Előbb 
Bodrogszerdahelyre mentünk, ahol népes tömeg gyűlt össze. 
Nagy színpad volt felállítva, és frissen sült kolbász, pecsenye 
várta a meghívottakat. Délután folyamán előadtuk a táncunkat, 
melyet tapssal értékeltek, majd jóízűen megvacsoráztunk, köz-
ben figyelve a többi fellépőt. 
Az este folyamán utcabál keretében ismét táncolhattunk, bár az 
esős idő miatt nem volt sok érdeklődő. Végül mindenki nagy 
meglepetésére tűzijáték zárta az estét, így kellemes élményekkel 
tértünk haza. 
A másik fellépésünk a szomszéd faluban, Szőllőskén volt, ahol 
kedves fogadtatásban volt részünk. A helyi Művelődési Ház 
udvarában rendezték meg a falunapot, ahova ismét sok érdek-
lődő érkezett. Süteményeket, üdítőket szolgáltak fel, majd öt 
óra környékén két tánccal léptünk fel. S utána sült kolbászt 
vacsoráztunk. 
A hideg idő sajnos nem kedvezett a báli hangulatnak, így meg-
köszöntük a vendéglátást és szerencsésen hazaérkeztünk.  
Mindkét fellépés során jól éreztük magunkat, jó hangulatban 
telt el az idő, mely úgy gondolom a legfontosabb, és örültünk, 
hogy a táncunk alapján ismeretlen emberektől kaptunk ilyen 
fellépési lehetőséget.  

Hoffmann Kinga 

 
 
 
 
A Freundschaft  

Vegyeskórus Egyesület  
szeretettel meghív 

minden  
kedves érdeklődőt 

ADVENT  3.  
VASÁRNAPJÁN 
(december 14-én) 
délután 15 órakor  

a Művelődési Házban  
tartandó estjére. 

 
A műsorban fellép 

a HALOM DALKÖR 
(Bodroghalom) 

betlehemes játékkal. 
 

Készüljünk együtt  
a karácsonyra! 

A Heimat Néptáncegyüttes  
szlovákiai  fellépései 

Az ADVENT jelentése 
 

Az advent a latin adventus szóból szárma-
zik, jelentése eljövetel, megérkezés, az Úr 
érkezése.  Eljövetele Jézus Krisztusnak, Is-
ten fiának, aki azért születik, hogy kereszt-
halálával megváltsa bűneinket.  
 
Karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja.  A 
kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, 
nyugalmat remélnek tőle.   

 
Még ha nem is világos          
mindenki számára egyértel-
műen a karácsony üzenete, 
mégis valami szelíd, nyu-
godt érzés, végső soron       
valami manapság már        
egészen ritka dolog, a         
szeretet árad belőle. 

(drse) 
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A HERCEGKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 
PEDAGÓGUSAI SZERETETTEL VÁRNAK 

 MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJUKRA, 

MELYNEK 
IDEJE: 2008. DECEMBER 13.  19 ÓRA 

HELYE: MŰVELŐDÉSI HÁZ 
BELÉPŐDÍJ: 3000 FT 

A ZENÉT SZOLGÁLTATJA:    A PENTAGON EGYÜTTES 
 

A BÁL PROGRAMJA: 
 

MEGLEPETÉS MŰSOR 
SVÉDASZTALOS VACSORA 

TÁNC 
TOMBOLA 

MINDENKIT SZERETETTEL 

 VÁRUNK! 

 

Götz Mária Ildikó  
Magyarország borkirálynője 

 
Egy évvel ezelőtt novemberben a Hercegkúti Hírekben büszkén 
mutattuk be a nálunk vendégeskedő Baden-Württembergi         
Borkirálynőt. Azóta Magyarországnak, sőt Hercegkútnak           
saját borkirálynője van, aki megválasztása óta fáradhatatlanul 
dolgozik a magyar bor hazai és nemzetközi ismertségének növe-
léséért és sikeréért. Célja, hogy  „fellendítse a borturizmust az 
olyan borvidékeken is, ahol még megvannak a vidék rejtett érté-
kei és hagyományai. Ildikó több éven át aktívan kivette a ré-
szét a HH szerkesztéséből, most azonban saját blogján  
(gotz.blog.hu) kaphatnak az érdeklődők információt az általa 
látogatott eseményekről,  színes programokról. Sok sikert, Ildi! 

(drse) 
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Hercegkúti Hírek 

Hercegkút község információs lapja 
Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány 
Felelős kiadó: Stumpf Imre Jánosné 

Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő 
Hercegkút, Petőfi u. 110. 

Megjelenik: havonta 
Nyilvántartási szám:  NKÖM  2.2.4/220/2/2002. 

Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda 

Sporthírek 
11. forduló  
11.02, Vasárnap 13.00 Hercegkút - Füzér 3:0 ,  Ifi: 2:0    
Balogh T, Kiss G, Zajácz Á, Kerchner R (Spinda B), Hoffmann L (Kis Z), Bárány R, Matisz T, Egyed S, Egyed A (Braun 
Zs), Tóth N (Kobák B), Kiss A   Gólszerzők: Kiss A, Kiss G, Egyed S 

Évadzáró rendezvény 
 
Szombaton tartotta évadzáró bankettjét Herceg-
kút labdarúgó csapata. A vacsora előtt Rák József 
polgármester úr, és Kiss János sportkörelnök, 
minden játékosnak megköszönte egész éves mun-
káját, hozzáállását, valamint a pártoló tagok támo-
gatását. Az estét jó hangulatú, kötetlen beszélge-
tés zárta. 
                                                          Kiss Attila 


